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Priloga 3 – Vzorec pogodbe  

Pogodbeni stranki 

Razvojna agencija Sora d. o. o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa 

direktor Gašper Kleč 

matična številka: 1490460, ID za DDV: SI74303759 

(v nadaljevanju: naročnik) 
 

ali 

 

RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, ki jo zastopa direktor Boštjan Požar 

Matična številka: 1550225, ID za DDV: SI42185866 

(v nadaljevanju: naročnik) 
 

in 

Naziv upravičenca, naslov, zastopnik, matična številka, davčna številka   

(v nadaljevanju: upravičenec) 

 

sklepata naslednjo 

P O G O D B O 

o  dodelitvi sredstev za izvajanje potrjenih projektnih aktivnosti v okviru 

projekta CCI4TOURISM  

 

I. PREDMET POGODBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik na podlagi javnega Poziva Hibridizacija sektorja turizma in kulturnih 

in kreativnih industrij (KKI) v okviru projekta INTERREG ADRION 2014-2020 

CCI4TOURISM, objavljen dne 22. 2. 2022, potrdil izvajanje projekta naziv 

upravičenca naziv, 

- da je bilo upravičencu z dnem datum poslano Obvestilo o dodelitvi sredstev za 

izvajanje projektnih aktivnosti, na podlagi katerega stranki sklepata to pogodbo.  

 

2. člen 

Predmet pogodbe je dodelitev sredstev za izvajanje potrjenih projektnih aktivnosti, ki so bile 

s strani upravičenca opredeljene v prijavnici projektnega predloga in se nanašajo na 

projektne aktivnosti Delovni sklop T3: T3.3. Pilotna akcija 2 – hibridizacija sektorja KKI in 

tradicionalnih akterjev v turizmu (T3.3.2. javni poziv).  
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Upravičenec se zavezuje, da bo navedene vsebine in aktivnosti opravil skladno z zahtevami 

javnega poziva, projektno prijavo in podpisane Izjave upravičenca, ki je del obvezne prijavne 

dokumentacije.   

3. člen 

Upravičenec jamči, da bo projektne vsebine opravil kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi 

in navedenimi strokovnimi referencami. 

4. člen 

Projekt izvaja upravičenec, ki je s sodelujočim partnerjem, opredeljenim v prijavi, sklenil 

pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta, v kateri sta opredelila medsebojne obveznosti in 

upoštevanje intelektualne lastnine, avtorskih pravic in uporabe v komercialne namene. 

 

II. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

5.člen 

Upravičenec se zavezuje, da bo z izvedbo projektnih aktivnosti začel po podpisu pogodbe in 

bo delo opravil najkasneje do 31. julija 2022.    

Rok izvedbe storitve je določen v prvem odstavku tega člena.  V primeru nepredvidenih 
razmer v Sloveniji in / ali EU (višja sila, izjemne okoliščine, COVID) ter drugih nepredvidenih 
razmer, se način izvedbe aktivnosti in rok njihove izvedbe dogovori pisno med naročnikom in 
upravičencem.   
 

6. člen 

Naročnik se obvezuje: 

- da bo upravičencu na razpolago za vse potrebne podatke o projektu in ostale 

relevantne informacije, s katerimi razpolaga, da bo nudil upravičencu ostalo pomoč, v 

kolikor bo to potrebno za kvalitetno in pravočasno izvedbo projektnih aktivnosti, ki je 

predmet te pogodbe; 

- da bo upravičencu posredoval vso potrebno dokumentacijo in navodila za ustrezno 

označevanje in navajanje financerja projektov, ki jih določata EU in program Adrion. 

Upravičenec jamči: 

- da bo projektne aktivnosti izvedel strokovno in v skladu z veljavnimi predpisi in po 

načelih stroke, da bo izvajal vsa dela v skladu s to pogodbo in da bo glede na potrebe 

sodeloval z naročnikom. 

- da bo poskrbel za ustrezno označevanje in navajanje financerja projekta, kot to 

določata EU in program Adrion. 

 

III. VREDNOST POGODBE IN UPRAVIČENI STROŠKI 

7. člen 
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Višina celotnih stroškov projekta znaša vrednost EUR (z DDV). Skladno z določili Javnega 

poziva znašajo upravičeni stroški prijavljenega projekta vrednost EUR. Naročnik bo 

upravičencu povrnil stroške v višini 100 % upravičenih stroškov na podlagi izdanega zahtevka 

(vzorec zahtevka je priloga te pogodbe). 

Upravičeni stroški po tej pogodbi in javnemu pozivu, kot izhajajo iz prijave upravičenca, so: 

- stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev  

- stroški storitev sodelujočega partnerja 

- drugi stroški opredeljeni v projektni prijavnici 

Davek na dodano vrednost je upravičen strošek. 

 

8. člen 

Upravičeni stroški bodo upravičencu povrnjeni na podlagi potrjenega finančnega in 

vsebinskega poročila o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih.  

 
 

IV. NAČIN PLAČILA 

 

9. člen 

Zahtevek mora vsebovati vse z zakonom predvidene podatke in navedbo akronima projekta 

CCI4TOURISM.  

Naročnik bo upravičencu plačal zahtevek za povračilo finančnih sredstev v roku 30 dni od 
uradnega datuma prejema zahtevka, na transakcijski račun upravičenca SI številka računa, 
odprt pri naziv banke.    
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. 

10. člen 

V kolikor naročnik zahtevka ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima upravičenec pravico 

obračunati zamudne obresti skladno z zakonom. 

 

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 

11.člen 

Upravičenec je za potrebe nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih 

ciljev dolžan naročniku ter pooblaščencem omogočiti dostop do celotne dokumentacije 

projekta, vključno z dokumentacijo o izbiri izvajalcev, na način, da sta vsak čas možna 

kontrola izvajanja projekta in vpogled v dokumentacijo.  
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12.člen 

Če je upravičenec prejel sredstva, za katera se pozneje pri nadzoru nad porabo sredstev 

izkaže, da jih je prejel neupravičeno, naročnik zahteva vrnitev dodeljenih sredstev, 

upravičenec pa mora vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od 

prejema pisnega poziva naročnika, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila 

na TRR upravičenca do dneva nakazila na TRR naročnika. 

 

VI. POOBLAŠČENE OSEBE 

13. člen 

S strani naročnika je pooblaščena oseba in skrbnik te pogodbe ime in priimek.  

S strani upravičenca je odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe ime in priimek. 

 

VII. ODSTOP OD POGODBE 

14. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: 

- če upravičenec ne pristopi k izvedbi projektnih aktivnosti takoj po podpisu pogodbe 

oziroma v roku, ki ga določi naročnik, 

- če upravičenec ne opravi obveznosti v skladu z zahtevami naročnika in po pravilih 

stroke,  

- če upravičenec ne spoštuje s svoje strani oddane projektne prijavnice za dodelitev 

finančnih sredstev.  

15. člen 

Upravičenec sme odstopiti od pogodbe: 

- če mu naročnik ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za 

kvalitetno in pravočasno izvedbo storitve. 

-  

16. člen 

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. 

 

VIII. 

SPREMEMBE POGODBE 

17. člen 
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Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi, ki ga skleneta 

pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe. 

 

IX. TRAJANJE POGODBE 

18. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

Pogodba velja do izteka vseh rokov, določenih v tej pogodbi, v katerih sta možna nadzor nad 

pogodbo in izrekanje finančnih sankcij, ki so določene v tej pogodbi. 

V primeru neizpolnitve obveznosti v roku, ki je s to pogodbo določen kot bistvena sestavina te 

pogodbe, se ta pogodba šteje za razvezano, upravičenec pa ni upravičen do sredstev po tej 

pogodbi.  

X. POSLOVNA SKRIVNOST 

19. člen 

Podatki iz te pogodbe, razen tistih, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo 

za poslovno skrivnost. 

 

XI. KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih 

prejmeta naročnik in upravičenec vsak po en (1) izvod. 

 

21. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja in morebitne spore reševali 

sporazumno. 

Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v kraj. 

 

kraj, dne                                                                                                       kraj, dne  

naročnik:                                                                                             upravičenec: 

naziv, zastopnik, podpis                                                                          naziv, zastopnik, podpis      

 

Priloge k pogodbi: 

- odobrena prijavnica projektnega predloga                   

- pogodba med upravičencem in sodelujočim partnerjem 
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- vzorec zahtevka za izplačilo sredstev   


